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 -حمتويات الشريط:

 صلى هللا ؟ وهل يعين اخلصوصية للنيبط يف مسألة تعارض القول مع الفعلما هو الضاب - 1
  ).00:00:26( عليه وسلم؟

ما معىن كلمة  "،بالدبوس :قلت" :وقال ؛ا فشنع عليه الذهيبصحح احلاكم حديثً  - 2
  ).00:03:55( ؟الدبوس
يب سعيد املقربي عن أبيه أن ملا اختلطت عليه أحاديث سعيد بن بن عجالحممد مسألة  - 3

عن سعيد عن أيب جعلها كلها  ،وسعيد عن أيب هريرة سعيد عن رجل عن أيب هريرة،و  عن أيب هريرة،
  ).00:04:49( هريرة.

 ،سكوت الذهيب عما يذكره احلاكم يف املستدرك على شرط البخاري أو على شرط مسلم - 4
، هل حيمل صنيع احلافظ الذهيب يف شرطهما ويلخصه احلاكم يف تلخيصه ح اإلسناد علىصحي

  ).00:07:25( افقة للحاكم فيما قال؟تلخيصه على أنه إقرار ومو 
ا) على مًال وحتريرً ه عو ز (قد اختصرته ويع كالم احلافظ الذهيب عن املستدركهل يستدل ب - 5

 ج إىل عمل، أم على ماذا حيتمل؟تلخيص وحيتا وأن سكوته ليس إقرار إمنا هو  ،خ م، خ، م
)00:13:00.(  

ملنت إذا قدم ابن خزمية ا( :وعنه أمحد شاكر ،هل قول احلافظ ابن حجر كما نقله السيوطي - 6
....) صحيح ، وإذا قدم السند على املنت فهو على اجلادة على السند ففي هذا تضعيف له

  ).00:13:50( بالتجربة؟
ا بعد أن كان مواما هو الضابط في - 7 ا فقً من روى حديث خالف فيه مجاعة زيادة انفرد 

  ).00:16:49( هلم؟ وأيهم يقدم؟
أن كثري ما ينقل احلافظ ابن حجر كالم احلاكم ويقول صحيح على شرطهما أو كذا دون   - 8

. فهل سكوته عن صنيع الذهيب يف التلخيص يفهم منه أنه ال يرى يتعرض إىل صنيع احلافظ الذهيب
  ).00:21:21( ا من الذهيب؟لك حتقيقً ذ

هل من يقول إن تلخيص احلافظ الذهيب كان خمطوط وحده واملستدرك كان خمطوط وحده  - 9
ما يف زماننا أحلق التلخيص يف الذيل حدث هذا اإلشكال وإال من احملتمل أن يكون احلافظ بن  وأ
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  ).00:23:22( احلافظ الذهيب له وجه؟حجر ما طلع على تلخيص 
ه أو يرفع ، هل يرفع جهالة عني شيخقي يف مشاخيهما احلكم النهائي يف وصف من ينت - 10

  ).00:24:02( جهالة حاله؟
  ).00:27:04( دون التابعني وغريهم؟ هل جيرب اجلمع املبهم فيما - 11
  ).00:28:06( اء بني الرد والقبول؟ما الراجح يف مسألة تدليس ابن جريج عن عط - 12
  ).00:29:35( بالقياس واإلمجاع؟ ل الفصل يف مسألة االحتجاج والعملما هو القو  - 13
لكن وقفنا على  ايشعر بأنه أدرك شيخه إدراك بيّـنً هل إذا ذكر يف ترمجة أحد الرواة ما  - 14

ا نقف فيما ذهب إليه فهل جيعلون "،اال أعرف له مساعً " :نص اإلمام البخاري أو ابن املديين يقول
  ).00:33:45( األمر إذا صرح بنفسي السماع؟ يكون؟ وكيف اإلمام مسلم

  ).00:34:50( ا منه؟يكون هذا تصحيحً به هل  اإذا استدل العامل حبديث جازمً  - 15
قول احلافظ ابن حجر يف النكت وغريه من أن رواية شعبة عن املدلسني تعترب مزيلة  - 16
  ).00:37:22( فهل هذا الكالم صحيح؟ لإلشكال
  ).00:39:00( ؟"كفيتكم تدليس ثالثة" :شعبةما صحة مقولة  - 17
ما صحة قول احلافظ ابن حجر الذي ذهب إليه يف مقدمة طبقات املدلسني يف مسألة  - 18

  ).00:40:13( تدليس وتداخل تعاريفه؟اإلرسال وال
  ).00:44:54( تعريف احلديث املوضوع؟ما هو الراجح يف  - 19
من باب اإلخبار ال من باب التعقب كما  "،اهومل خيرج" :هل قول احلاكم يف املستدرك - 20

  ).00:46:23( كر الصنعاين وعلل له؟ذ 
رجاله رجال  ،أو يف األوسط ،أخرجه الطرباين يف الكبري" :قول احلافظ اهليثمي - 21
 ا للحاكم؟سابقة اصطالحً ملاذا مل حيمل هذا كاصطالح له كما محلنا احلالة ال "،الصحيح

)00:51:02.(  
أيب حامت يف  بخاري يف كتاب الضعفاء الضعف الشديد من أجل قول ابنهل شرط ال - 22

  ).00:52:13( ؟"عفاء فيحول من هناكذكره البخاري يف الض" :اجلرح والتعديل
  ).00:53:00( تج به" و "ضعيف"؟يكتب حديثه وال حي"هل هناك فرق بني  - 23
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  ).00:55:00( للصحيح أما احلسن فال.، هو شرط اللقاء عند البخاري - 24
مداره على حديث خيالف فيه ثقة اجلماعة و  )للالع( :قطين يف كتابهعندما يورد الدار  - 25
 فلماذا؟ ،و ذلك الضعيف، مث يوهم ذلك الثقة مع وجود من يستحق هذا الوصف وهضعيف

)00:58:11.(  
، كما عند الدارقطين يف محل احلديث على اجلمع بني رواية الفرد واجلماعة هل يرد - 26

  ).01:01:37( ا؟ا ووقفً وجهني رفعً لا
  "أن" أو "عن"؟ :لفظما الصحيح يف رواية عروة عن عائشة إذا روى عنها ب - 27

)01:07:16.(  
لثقة مقدم على أم يقال ا ،فهل تعل زيادته رواية الثقة ،إذا أدرج الصدوق يف رواية الثقة - 28
  ).01:11:43( الصدوق؟
   ).00:12:29( مىت تعرف املدرج؟ - 29
 اليس مشكوكً  إذا كان ال يروي عن الراوي إال ابنه فهل وجود االبن دليل على أن األب - 30
  ).01:12:49( ؟يف عينه

 ني املقدمة والتقريب؟اجملهول واملقبول عند احلافظ هل مها وصف واحد مقارنة ب - 31
)01:14:22.(  

ماإذا مل يرو عن الشيخ إال تلميذان كلهما يصلح يف الشواهد واملت - 32  ،ابعات وال حيتج 
  ).01:14:55( ة عينه؟فهل هذا يزيل جهال

  ).01:16:02( احلال من حيث الثمرة؟هل يوجد فرق بني جمهول العني وجمهول  - 33
 :مثل ؛ث التوسط والتشدد والتساهلما حكم بعض أئمة اجلرح والتعديل من حي - 34
  ).01:19:46( ؟)، بن خلفون ....سم، مسلمة بن القا(البيهقي
ما حكم رواية التلميذ املالزم املكثر عن شيخه املدلس إذا عنعن شيخه؟ وما حكم إذا  - 35

  ).01:22:25( ا وروى عن مشايخ الزمهم وأكثر عنهم؟كان التلميذ مدلسً 
    

من الشهر احلادي  24هـ املوافق  1416مت تسجيل هذا اجمللس يف اليوم الثاين من رجب 
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  م. 1995عشر من عام 
َمالَِنا، َمْن احلَْْمَد هللَِّ َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستـَْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاهللَِّ ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأعْ  ِإنَّ 

َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه،  يـَْهِدِه اهللَُّ َفَال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اهللَُّ 
  َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، أَمَّا بـَْعُد:

ما هو الضابط يف مسألة تعارض القول مع الفعل؟ وهل يعين اخلصوصية للنيب صلى هللا  - 1
 ).00:00:26(عليه وسلم؟ 

أن القول بوصلتم إليه؛  اجتهادكم فيها، ومامسألة تعارض القول مع الفعل، أعرف  السائل:
إذا تعارض مع الفعل؛ فالفعل خاص بالنيب صلى هللا عليه وسلم؛ لكن وقفت على بعض األحاديث 

؛ فأردت أن أذكرها لكم ليظهر يل شكِ أُ   وجه احلق فيها.  -إن شاء هللا- لت عليَّ
  تفضل. الشيخ:
بعد العصر؛ فأمرت قصة أم سلمة ملا رأت النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي  السائل:

أم  تْ مَ جارية هلا بأن تسأله، وتقول له: تنهانا عن الصالة بعد العصر وتصلي؟ فلو قال قائل: ما فهِ 
  والعموم لألمة.  صلى هللا عليه وسلملفعل اخلصوصية للرسول سلمة من تعارض القول مع ا

إين ؟! فقال: ((كذلك حديث أنس ملا قال للنيب عليه السالم: تنهانا عن الوصال مث تواصل
خالف القول الفعل، إذا ))، فما فهم أنس من ذلك أن لست كهيئتكم، إين أبيت ُأطَعم وُأسَقى

  فكيف الضابط هلذه املسألة؟
   ؟األن اإلشكال ما وضح يل جيدً  ؛ما الذي فهمت أنت من هذه األحاديث الشيخ:

إما أن نأخذ بالقول وإما أن  ،اقول إذا خالف القول الفعل ومل ميكن التوفيق بينهمنإما أن  عيني
امت من مثل هذه الشواهد اليت تديلما الذي أنت فه ،نأخذ بالفعل   ؟ 
  السائل:
 خبالفملا رأيا فعل النيب صلى هللا عليه وسلم  وأنس ةأم سلم ةبهمت منها أن الصحاالذي ف

لك ملا كان هناك ولو محاله على ذ "،ن القول لنا والفعل لهأب"ما محال ذلك على القاعدة  قوله
ما يريان اجلمع بني القول والفعل هو األصل  .حاجة للسؤال   فلما سأال فهذا يدل على أ
   ؟معولكن إذا ما أمكن اجل ؛وهذا الذي نقول به الشيخ:
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   .خر من وجوه الرتجيح أن القول أقوى من الفعلآأمر  إذا ما أمكن اجلمع السائل:
   ؟هذه أن األصل اجلمع أنت أخذت من ،بارك هللا فيك الشيخ:
  نعم.  السائل:
هل نأخذ بالفعل  ،عومل ميكن اجلم إذا اختلف :لكننا نقول ؛حنن ما نقول خبالف هذاالشيخ:

  ؟أم العكس ،ونعرض عن القول
 ىلإينقل التحرمي  وأ ،وب إىل االستحبابالذي يف مثل هذا يقول الفعل ينقل الوج السائل:

  ؟اا يكون ممكنً مع يف هذه احلالة ماجلفالكراهة 
أو أن يكون الفعل بعد  ،األمرإال بشرط واحد وهو أن يكون الفعل بعد  ؛ما ميكن ،الالشيخ:

  .يالنه
  قد ُعِلم لنا هذا. السائل:
ال نعرف املتقدم  ،وفعل كذلك ،أما أن يكون عندنا أمر مطلق ال نعرف تأرخيه نعم،الشيخ:
أن قول الرسول عليه السالم شريعة عامة موجهة " :الفقها ملا يقوله أهل العلم و فهنا نظرً  ؛من املتأخر

رتجيح ولذلك فال يكون ال "؛أما فعله فقد يكون من خصوصياته عليه السالم ،لعامة املسلمني
  .على القول الذي هو شريعة عامة ألهل اإلسالم - عليه السالم- ترجيح ما يدخله ختصيص به 

على  الوجوب على االستحباب والتحرمي حيمل :ذن الفارق الذي ظهر يل اآلنإ السائل:
  .الكراهة إذا علم تقدم القول

  نعم.الشيخ:
   ؟مل يعلم هذا وال ذاك وأما إذا السائل:
  .يقدم القول الشيخ:

صحح احلاكم حديثًا فشنع عليه الذهيب؛ وقال: "قلت: بالدبوس"، ما معىن كلمة  - 2
  ).00:03:55(الدبوس؟ 

نه شنع أا فذكرمت : صحح احلاكم حديثً يف اجلرح والتعديل أن أسال عنها كلمة أريد السائل:
  ؟الكلمة ما معناها ههذ "،بالدبوس :لتق" :وقال ؛عليه الذهيب

  .العصا يا اليت فيها كتلة على الرأس الدبوس يعينالشيخ:
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  ا؟ يشري أنه باجلهد يكون صحيحً  السائل:
  .ال يستحق الضرب يعينالشيخ:
   !؟ه التصحيحا عليمستنكرً  ؟!صحيحيضرب احلاكم للت يعين السائل:
  .اجدً  الشيخ:

مسألة حممد بن عجالن ملا اختلطت عليه أحاديث سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه  - 3
جعلها كلها عن سعيد عن أيب  ،عن أيب هريرة، وسعيد عن رجل عن أيب هريرة، وسعيد عن أيب هريرة

  ).00:04:49(هريرة. 

عليه  تختلطاه ذكر حيىي بن سعيد القطان بأنه يف ترمجت ،نلة حممد بن عجالأمس السائل:
وسعيد عن  ،هريرة وسعيد عن أيب ،هريرة عن أبيه عن أيب ي،سعيد املقبور  أحاديث سعيد بن أيب

فأراكم يف  ؛هريرة جعلها عن سعيد عن أيب ؛يعهافلما اختلطت عليه مج ؛هريرة خر عن أيبآرجل 
  .هذا رواء وىف غريه ال تعرج على مثلاإل

 :يعين ؛ذاوأرى من سبقين من احلفاظ على ه ،عليه فعالً  يأقول هذا الذي أمش الشيخ:
 ،إذا ضاقت علينا السبل :أقول لكين ؛كذلك يفعلون  -فيما علمت-  احلافظ الذهيب والعسقالين

 ؛وغريه عنعنة األعمش مثالً  :مثل ؛ا يف بعض العنعنات اليت ترد يف الصحيحنيوهذا كالم أقوله أيضً 
 يمشِّ ك وأُ سلِّ ا هلؤالء أُ تباعً افأنا  .فنجد أحاديث كثرية من رواية األعمش معنعنة يف الصحيحني

إال إذا تبني أن يف املنت  ؛اوكذلك ما فوقه كان صحيحً  ،اليه صحيحً إعنعنة األعمش إذا كان السند 
مثل ما  يف أوون كمينة يف مثل هذه العنعنة ويدفعنا إىل البحث عن علة قد تك ،من الغبش شيءٌ 

مما أشرمت  شئ جلادة وليس حولههنا نتوقف أما إذا كان احلديث على ا ،قيل يف حممد بن عجالن
  .بني يل وهللا أعلمتهذا الذي  .هنُ سِّ كه وحنُ سلِّ فنحن نُ  ؛ا من الغبشنفً آإليه 

هذه العلل اليت ذكرها مثل كون هناك ما يوجب الرجوع إىل ياألصل متشيته إال أن  السائل:
  ؟خرجني هلذه العللألئمة احلفاظ امليعرف بعدم تعريج ا -!يا شيخنا- هذا  .العلمأهل 

  .املمارسة هذه علم غري مسطور ،نعم الشيخ:
  بل هي العلم يف احلقيقة. السائل:
  هو هذا. الشيخ:
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 ،سكوت الذهيب عما يذكره احلاكم يف املستدرك على شرط البخاري أو على شرط مسلم - 4
لى شرطهما ويلخصه احلاكم يف تلخيصه، هل حيمل صنيع احلافظ الذهيب يف صحيح اإلسناد ع

  ).00:07:25(تلخيصه على أنه إقرار وموافقة للحاكم فيما قال؟ 

على شرط " "على شرط البخاري" :سكوت الذهيب عما يذكره احلاكم يف املستدرك السائل:
هل حيمل صنيع احلافظ  ،هويلخصه احلاكم يف تلخيص "،صحيح اإلسناد على شرطيهما" "مسلم

أو  ،الذهيب يف تلخيصه على أنه إقرار وموافقة للحاكم فيما قال من صحة أو على شرط الشيخني
  ؟قصد التلخيص وما اعتىن بالتحقيق أو يقال إنه ،أحدمها

النسخة املطبوعة من املستدرك ظاهرتان  يف يف ظين أنه ال خيفى عليك أن الواقع :أوالً  الشيخ:
  :بوع يف النصف األدىن من املستدركالتلخيص املط ان يفتاثن

حبث أو  ىلإهذا ما حيتاج  "،قلتم" :أن يلحق احلديث حينما يتعقبه بقوله :وىلالظاهرة األ
   .مناقشة

ل إذا كان قا ،خالصة حكم احلاكم يف األعلى بالنسبة للمطبوعة ضعنه يأ الظاهرة الثانية:
   .م)ن على شرط أحدمها يصغ (خ) أو (ذا كاوإ ،)م ،خ( ع:فهو يض ؛على شرط الشيخني

   .وافق أو خالف :هنا نستطيع أن نقول ،يف مثل هاتني الظاهرتني
أو (خ) أو  )م ،خ(وال موافقة " قلت :تدراكال اس" :مل يقل ،ضهوهو بيَّ  ،هناك شيء آخر

لكن  ؛يبسكت عليه الذه :وإمنا نقول الواقع ؛افهنا ما نستطيع أن ننسب إىل الذهيب شيئً  ؛)(م
(خ . م) هذه  :الإذا ق :سكوت الذهيب ال نعتربه موافقة كما قلنا يف ظاهرة من الظاهرتني السابقتني

   .) هذه موافقةم( :قال أو ،(خ) :قال ،موافقة
   .فال شك أن هذه خمالفة "؛بالدبوس"أو  "قلت فيه كذا" :اإذا قال منتقدً 
  ؟ ملاذا ،عنه فال موافقة وال اعرتاضأما ما سكت 

وهو - ما أصاب مؤلف أصله أصاب الذهيب -أنه - وهذا الذي أعتقد-نه أقد يكون األمر 
فظته اا على حا معتمدً ا سريعً كان مير مرً   - فيما أظن- وهكذا الذهيب  .ضد ومل يبيِّ نه سوَّ أ - احلاكم
غريه  نقابلها مبا يذكره يف امليزان ويفولذلك نلمس ونأخذ عليه بعض األوهام اليت  ؛فينقد ؛وذاكرته
ا ختتلف مع نقده املذكور يف التلخيص ،من كتبه    ه.فهذا الذي أعتقد .أ
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أن كتاب املستدرك يف حاجة إىل طبعة جديدة  :- علمال ونستعني مبا عندكم من- ا أقول وختامً 
ا حقيقة ما  مثَّ  ؛حىت نتمكن من معرفة حقيقة ما قال احلاكم أوالً  ؛ومقابلة بنسخ خطية موثوق 

   .اثانيً  قال الذهيب
ن هناك أحد الدكاترة كان قد استخرج نسخة من اليمن من مكتبة أوقد كنا مسعنا منذ سنني ب

  ؟هل عندكم شيء حول هذا .ينشرها هعلول ،نه كان يف صدد حتقيقهاأو  ،صنعاء من املستدرك
  تعين الشنقيطي الذي كان يف مكة؟ السائل:
سالميَّة، السُّوري، احلليب. املرية نعم. عندك ال، أعين الذي كان مدرًسا يف اجلامعة اإل الشيخ:
  علم عنه؟

  : علي احلليب
 بأنه انتهى من حتقيق الكتاب كامالً  هوهو تلميذ ،دميِّ حدثين الشيخ سعد احلُ وهللا! شيخنا، 

  .ص وليس التخريجحتقيق النَّ  - اطبعً - كن ل ؛سنوات منذ
  .ي منهوهذا الذي نكتف الشيخ:
، وأحبث عن كذا، ومل نرى (نسخة من تركيا)نه ال زال أحبث عن كن تعلل أصحيح، ل :احلليب
  شيًئا منه!

  ؟ةواحد ةهل اعتمد على نسخطيب هو فيما علمت وأخربت:  الشيخ:
  .أكثر من ثالث نسخ :احلليب

  نسأل هللا أن ييسر له النشر.ما شاء هللا!  الشيخ:

يعزوه عمًال وحتريرًا) على هل يستدل بكالم احلافظ الذهيب عن املستدرك (قد اختصرته و  - 5
وأن سكوته ليس إقرار إمنا هو تلخيص وحيتاج إىل عمل، أم على ماذا حيتمل؟  ،خ م، خ، م

)00:13:00.(  

سري أعالم ( :قول وقفت عليه للحافظ الذهيب يف ترمجة احلاكم يفتابع هلذا السؤال:  السائل:
وقد " :يف األخري قال ،سمه إىل أقساموما فيه من أحاديث وق ،ملا تكلم على املستدرك )،النبالء

ذه الكلمة على أن سكوت  "،اوحتريرً  وهو يعوز عمالً  ،اعملت له تلخيصً  فهل ممكن أن يستدل 
أو  ،تلخيص وحيتاج إىل عمل -فقط- إمنا هو  ا؛) ليس إقرارً م ،(م) أو (خ  أو جمرد (خ) و ،لذهيبا
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  ؟مم احلافظ الذهيب يف ترمجة احلاكعلى ماذا حيمل كال
  ".التبييض" :اممكن محله على الصورة الثالثة اليت ذكرُ  الشيخ:
  ايه! فيما يف القسم الذي بيَّض فيه. السائل:
  نعم. الشيخ:

هل قول احلافظ ابن حجر كما نقله السيوطي، وعنه أمحد شاكر: (إذا قدم ابن خزمية املنت  - 6
فهو على اجلادة ....) صحيح على السند ففي هذا تضعيف له، وإذا قدم السند على املنت 

  ).00:13:50(بالتجربة؟ 

الباعث احلثيث  كتاب  وقفت على كالم هو موجود يف ،لة ابن خزميةأيف مسشيخنا!  السائل:
وإذا قدم ابن خزمية املنت على السند " يقول: ]415 :صفحة ،الثاين :اجلزء[تعليقكم يف الذي عليه 

الظاهر أن  ".ملنت فهو على اجلادة يف كتابة الصحيحوإذا قدم السند على ا ،ففي هذا تضعيف له
  هل هذا الكالم صحيح؟ ،هذا كالم أمحد شاكر أو شيء مثل هذا

الذي أذكره  لكن ؛هذه القاعدة ليست مستقرة يف ذهين وأ ،امستقرً ليس هذا املعىن  الشيخ:
عرفه بعدالة أو جرح أو ا وال أن صح احلديث فإن فيه فالنً إ :ويقول ؛انه يعقد بابً أا من صنيعه جيدً 

  .يسوق السند مثَّ  ؛يسوق املنت مثَّ  ؛المما يشبه هذا الك
  يبدأ باملنت، مث يقول أخربنا فالن؟ السائل:
  نعم. الشيخ:
  ؟ا مطردلكن هل هذا دائمً  السائل:
  .عرف قاعدة عنهأال  :أجبتك اأن الشيخ:

 :الذي حققه أخونا ؛امللقن البن ،خمتصر استدراك الذهيب على احلاكم يبني يد :علي احلليب
ألن الدبوس  ؛بالقوة أي: ؛قال: قلت: بالدبوس "؛بالدبوس" :فعند ذكر هذا النقد ،دميِّ سعد احلُ 

  .الدبابيس باملقامع من حديد وغريهواحد 
  هذا هو.  الشيخ:
   .بضرَ ال أنه يُ  ،هقرُّ كأنه يُ   ؛حصحِّ باجلهد يُ  أي: ؛بالقوة يعين هلعل السائل:

  .مالمكك خبالف الذي فهمته من ،يعل قرأه أخونا التفسري الذي
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  ؟هل احلديث يتحمل التصحيح بالقوة لكن ؛خالف شك بالهو  ،نعم الشيخ:
هذا ومل يفصح الذهيب عن سبب انتقاده " :يقول ؟دميِّ عد احلُ سأخونا هو ماذا يقول؟  احلليب:

  ".للحاكم يف تصحيحه للحديث
  . ابق تأييدنما التفسري السبيهذا انتقاد و  الشيخ:
  .هذا شرطه .كتاب ابن امللقن هو األشياء اليت انتقدها  - !يا شيخنا- أصل  احلليب:
  أنا عارف! لكن ما معىن الكالم األول؟! الشيخ:

  ال يلتقي مع الكالم األخري.
  من الصحة إىل احلسن ممكن؟ ممكن يقصد أنه حسن، يعين انتقدهكأنه   احلليب:
  طيب، كمل كالمه. الشيخ:
لكن  ؛للحديث ومل يصفح الذهيب عن سبب انتقاده للحاكم يف تصحيحه"هذا : يقول :احلليب

أما  -رمحة هللا- صاحبا أبو حنيفة  ،اينوحممد بن حسن الشيب ،ف القاضيسيو يف سند احلديث أبو 
  .امتكلم عن تضعيفهما أو ما قيل فيهو  "،أبو يوسف فامسه كذا

  ؟أو حيسن لشيباينالذهيب يصحح حممد بن حسن اتظن  يعين الشيخ:
  .ما أظن احلليب:

ا بعد أن كان موافًقا  - 7 ما هو الضابط فيمن روى حديث خالف فيه مجاعة زيادة انفرد 
  ).00:16:49(هلم؟ وأيهم يقدم؟ 

مث  ،وافق مجاعة يف رواية احلديث ييف كتب العلل بعض األحاديث أجد إذا الراو  السائل:
علم  عنده وكونه وافقهم مث خالفهم دليل على أنه" :دهم يقولونمرة أج ؛ا عنهمخالفهم بزيادة منفردً 

فما هو الضابط  "،وروايته مع اجلماعة أحب إلينا من روايته وحده" :ومرة يقولون "،ليس عندهم
  ؟ذاك حيمل على هذا ومرة حيمل على الذي مرة

القائل  قد يكون ألن "؛يقول" :وإمنا أن تقول "؛يقولون" :أريد أال جتمع وتقول :أوالً  الشيخ:
 أما إذا قائل يقول قوالً  .االقائل فردً  هنا غري القائل هناك، واملهم يف املوضوع، يظهر التناقض إذا كان

فما يوجد إشكال حينذاك إذا كان  ه.يل آخر و إقه يف أقوال متعارضة و فهذا كالف ؛خروخيالف اآل
أما إذا كان  .هنا اإلشكال ".ة مرفوضةزياد" :وتارة يقول "،هذه زيادة مقبولة" :القائل تارة يقول
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  !؟بطضاآلن بال فأنت ماذا تعين !قائلني خمتلفني ما يف إشكال
  ا. هذا وذاك أيضً  السائل:
   ).يقولون(شكال يف إألن ما يف  ؛قولونهيدعنا إذن مما  الشيخ:
  ؟مانه يف املثالني اللذين أتيت تستحضر أ من مثالً 
 :ص /5: اجلزء[ )العلل للدارقطين( ،825 : العلل السؤالموجود يف :املثال األول السائل:

210[  
  ؟طيب. ما يقول الشيخ:
   م"زاد عليهو  ندهم،ع تقبل منه املخالفة ألنه علم ما" :وقال السائل:

  نقلته أنت ..دري أا يف مثال آخر موجود عندنا يف السلسلة الضعيفة لكن م
فالن  :مثل ما قلت يعين - !يأستاذ- املشكلة هي ما هذه  )،يقولون(إذن صارت  الشيخ:

  .ما يف إشكال ،فالن يضعف ،يصحح
الذي يقول روايته مع  ؟الراجح دليل منيقدم قوله، أيهما  :لكن سؤايل يف ماذا السائل:

  .؟ا ....اجلماعة أوىل من روايته خمالفً 
أما  ،شخصإذا احتد ال لكن هذا السؤال يكون مقبوالً  ؛ماذا تعين يدر أنا أ !يا أستاذ الشيخ:

  .إذا اختلف ما يكون السؤال هكذا
  ..؟الذي قبلها  ،من مأقدم كال وذاك وقفت على هذا ،ث اآلنلو أن الباح ،طيب السائل:
   )؟ال زيادة الثقة مقبولة أو( :نستعمل القاعدة اليت سبق الكالم عليها اليت هي الشيخ:

  ني منها.، مسرتحيمنها خالصنيوهذه  ،وتارة مرفوضة ،تكون تارة مقبولة
  ؟أن العامل نفسه هو الذي يفعل هذات على فقلو و  :االستفادة أيضاً  من باب ،طيب السائل:
ا ال نفً آشيء يف الزيادة من حنو ما قلنا  له أما أن يكون بدا :حد شيئنيأيكون  الشيخ: ا بأ
والزيادة اليت  ،لسالمسول عليه اهر من الرَّ ا مبوضوع تسوية الظَّ نفً آ كما ضربت لك مثالً   ،ختالف املزيد

د إذا قال هذه فيكون هذا الشخص الواح ،هذه الزيادة ال ختالف املزيد :قلنا ؛حليْ جاءت من فُ 
أنه أخذ بالزيادة  - وهنا الظاهر-ون مرفوضة إذا خالف الثقات ن زيادة ثقة تكأوهو يقول ب ،الكلمة

   .املزيد قدح يف نفسه أن هذه الزيادة ال ختالفانمع خمالفة الثقات يكون 
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وقد ألفت  ،كما يتناقض الشيخ األلباين  ضناقيتهذا اإلنسان " :قلنا ؛أو إذا ضاق األمر علينا
   ".يف ذلك كتب
أن  وينكر على الطلبة -حفظه هللا-ا شيخنا الشيخ مقبل الكتب هذه ينكرها كثريً  السائل:

يث صححه الشيخ له يف حد أما من كان يفعل يف شيء وبدا :ويقول ؛يتصدى أحد هلذا األمر
ن أىن هلذا األمر و عأما أن يت .حبجةله وجه الصواب يف ذلك فليبني قوله  األلباين أو غريه وبدا

فال نعني أعداء الدعوة السلفية  ،فالشيخ توجه سهام خبيثة حاقدة عليه وعلى دعوته ؛يتصدى له
عداء خاسئة ال قيمة ذه األشياء فرتجع سهام األ - حفظه هللا- هذه الدعوة  دوجمد ،على شيخنا

  .بقى معنا هذا :ويقولون ؛مث حيتجون بسهام أهل السنة ،هلا
  اآلن أنا استئذنكم، واللقاء يكون قريباً إن شاء هللا. .اجزاه هللا خريً  !هللا أكرب الشيخ:

كثري ما ينقل احلافظ ابن حجر كالم احلاكم ويقول صحيح على شرطهما أو كذا دون أن   - 8
حلافظ الذهيب. فهل سكوته عن صنيع الذهيب يف التلخيص يفهم منه أنه ال يرى يتعرض إىل صنيع ا

  ).00:21:21(ذلك حتقيًقا من الذهيب؟ 

مت تسجيل هذا اجمللس يف اليوم الثاين من إخوة اإلميان! واآلن مع اجمللس الثاين. أبو ليلى: 
  هـ. 1416رجب 

  بعد ذهابكم  يَّ طرأت عل شياءبعض األسئلة أردت أن أتثبت من اجلواب فيها أل السائل:
  :- حفظكم هللا- 

على املستدرك على يف تلخيصه وصنيع احلافظ الذهيب  ةوقسمتم طريق ،عندما تكلمتم على
صحيح " :ويقول ؛ا ما ينقل كالم احلاكمبن حجر كثريً ابعد ذلك أن احلافظ  يل بدا ؛ثالثة أقسام

فهل سكوت احلافظ  ،ع احلافظ الذهيبدون أن يتعرض إىل صني ،أو كذا ،أو كذا "على شرطيهما
ا من هل يفهم منه أن احلافظ ال يرى ذلك حتقيقً  ،عن صنيع احلافظ الذهيب يف التلخيص العسقالين

  ؟احلافظ الذهيب
بن حجر موافقة احلافظ الذهيب للحاكم اليس من الضروري أن نؤول عدم نقل احلافظ  الشيخ:

تم حنن حينما ننقل عن املتقدمني  ؛األن هؤالء يعتربون أنفسهم أقرانً  ؛أو ال فقد ال يهتمون كما 
   .اا أو تضعيفً منا لنؤيد رأينا واجتهادنا تصحيحً 
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 وأالتصحيح  م رأينا واجتهادنا يفدعِ فنحن بالنسبة هلؤالء أقزام يف العلم فنحن حباجة إىل أن نُ 
ظر إىل احلافظ الذهيب  ه ينبن حجر أنَّ اوال أظن يف احلافظ  ،التضعيف بأمثال هؤالء احلفاظيف 

  .- علمأوهللا -هذا الذي يبدو يل  ،اا معً كليهم  إليهما كنظرتنا حنن

هل من يقول إن تلخيص احلافظ الذهيب كان خمطوط وحده واملستدرك كان خمطوط وحده  - 9
ما يف زماننا أحلق التلخيص يف الذيل حدث هذا اإلشكال وإال من احملتمل أن يكون احلافظ بن  وأ

  ).00:23:22(طلع على تلخيص احلافظ الذهيب له وجه؟  حجر ما

ألن تلخيص احلافظ الذهيب كان  :قال ؛بعض إخواننا ملا تكلمنا يف هذه املسألة السائل:
   .وحده واملستدرك وحدهمطبوًعا 

  تقصد خمطوطًا. الشيخ:
 تلخيص يفال حلقلما أُ فوأما يف زماننا نعم، كان خمطوطًا وحده، أو مكتوبًا وحده،  السائل:

افظ بن حجر ما أطلع على تلخيص احلامن احملتمل أن احلافظ إال و  .شكالالذيل فحدث هذا اإل
  ؟هل هذا الكالم له وجه ،الذهيب

لكننا ال نستطيع أن جنزم  ؛واسع مكانال خيفاك باب اإل ،مكانرمبا من حيث اإل الشيخ:
  .بذلك

ل يرفع جهالة عني شيخه أو يرفع ما احلكم النهائي يف وصف من ينتقي يف مشاخيه، ه - 10
  ).00:24:02(جهالة حاله؟ 

إذا انفرد أحد املشايخ الذي  :وهو ؛ا من املسائل اليت سبق جوابكم عليهاكذلك أيضً  السائل:
احلكم النهائي منكم يل ومل يظهر  ،بأن مشاخيه ثقات فَ صِ من وُ  تكلمتم على ،وصفوا باالنتقاء

  ؟؟ أو ماذاهخه أو يرفع جهالة حالهل يرفع جهالة عني شي ،هي يف مشاخيقيمن وصف فقط بأنه ينتف
  ؟ ذلك جيعله ثقةً هل  :ا سؤالك كانطبعً  الشيخ:
  سؤايل كان: هل يلزم من ذلك أن يكون ثقًة؟ السائل:
ن بأوأنا أجبت  ،إال عن ثقة يأنه ال يرو فيه الذي قالوا  )يزرِ حَ (كمثل مشايخ نعم؛   الشيخ:

   نًصا. افيكون شيوخه ثقات مامل خيالف كما قلنا أيضً  ؛إال عن ثقة يل فيه أنه ال يرو يمن ق
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ل ولعل هذا هو اجلواب الذي يزي-ألنك تعلم  ؛التوثيق ي هذا ال يعينقأما من كان ينت
م فيهم لِّ كُ أن هناك يف رجال الصحيحني كثري من الرواة الذين تُ  -إن شاء هللا-شكال العارض اإل

م ينتقون،م فيهم كلَّ تَ مُ اية الشيخني عن أمثال هؤالء الْ ب عن رو يفيج ؛من غري الشيخني فهذا ال  بأ
م من الثقات  ؛ا االحتجاج بأحاديثهمأنه ثقة عنده كهؤالء الثقات الذين يطردون طردً  يعين أل

أنه ثقة عندهم كمن قيل فيه إنه ثقة إما  فاالنتقاء ال يعين .ون من أحاديثهمفهؤالء ينتق ،عندهم
  .ةا أو قاعدنصً 

اء يف قنتوسؤايل يف اال ،اء من حديث الراويقيف صنيع صاحيب الصحيح هذا انت السائل:
عن   يال يرو  ،عن مرتوك يو ال ير  ،عن جمهول واال يرو  مأب فواوص ،ووا عن جمهولاملشايخ ال ير 

   .ال يف األحاديثيف الرواة  فهذا الذي أعنيه ؛عن كل أحد يما يرو  يعين ؛كذاب
 :شعبة قالوا إذا انفرد بالرواية مثالً  فهل يكون مثالً  ،يف الرواة ال يف األحاديث ينيف سؤايل أنا أع

موصفون  ،محد بن حنبلأ ،بن مهدي د الرمحنبع ،بن سعيد القطان وحيىي ،يقشعبة ينتإن 
من كان على شاكلتهم يف هذا الباب عن راو واحد عن و انفرد بالرواية أحد هؤالء و فهل ل ؛اءقباالنت

بن حجر يف التقريب ااحلافظ من ا ل يكون جمهول العني أم جمهول احلال أوكما أرى كثريً شيخه ه
  ؟يكون احلكم عليهفكيف  : "مقبول"؛يقول

  .هذا اب قاطع يف هذا إذا كنت تعينوهللا ما عندي جو  الشيخ:

  ).00:27:04(هل جيرب اجلمع املبهم فيما دون التابعني وغريهم؟  - 11

ذكرمت أن  ،امهم عددهمإجلمع املبهم اجلماعة الذين جيرب مسألة ايف  ذكرمت باألمس السائل:
أظن يف  لكم، وقفت على كتاب مع أين ،يف ذلك تقفواومن دون التابعني  ،نعم .ابعنيهذا يف الت

ذة القاعدة ويف ،اإلرواء م  ،الصحيحة قبلتم من دون التابعني  هذا يف  ،التهم باجلمعهجرب جتنأ
  .اإلرواء

دراسة كل حديث من هذه  يعين ؛اءقيدخل يف موضوع االنت -!يا أخي- ا هذا أيضً  خ:الشي
  .أننا جعلناها قاعدة وال يعين ،موضوعية خاصة دراسةالنوعية 

ة بل تدور مع القرائن من القواعد ما هي قاطع ايذكرين هذا بكالمكم البارحة أن كثريً  السائل:
  .والرتجيحات
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  هو كذلك. الشيخ:

  ).00:28:06(جح يف مسألة تدليس ابن جريج عن عطاء بني الرد والقبول؟ ما الرا - 12

حاله يف  علىأرجعنا الكالم  ،وتدليسه جريْ ا ملا تكلمنا على ابن جُ كان كذلك أيضً  السائل:
ا أحيانً اا يف بعض تصأيضً  ، فأجدعطاء فهذا  ؛عطاءون احلديث بعنعنته عن وتعلُّ  ،انيفكم متشو
  ؟ ائنا راجع إىل القر أيضً 

  .نعم الشيخ:
ا ليست دائمً ال فاألشياء اليت  ،جرى حبث مع فضيلتكم يف هذا املوضوع احلليب: ا تعل 

ا انتقائية أن هذه األشياء  ،وهذا فيما أفهم من خالل طريقتكم ،ألن هناك أشياء قدمية ؛متعلقة بأ
 ذي مل يوثقه إال ابن حبان مثالً اجلمع عن ال يةكقضية روا  ؛إمنا اكتسبتموها باخلربة مع الزمن واملرياث

  .راب فيها مع أنه ليس فيها اضطرابتوهم بعض الناس أن هناك اضطيا هذه أيضً 
  ؟ يالحظ هذا الذي يقوله أبو احلارثأبو احلسن  الشيخ:

  .نعم أبو احلسن:
  اهذا وارد جدً  الشيخ:

  .شهرته أو كذاته أو عدم النظر إىل شهر  ،النظر إىل املنت يَّ؛هذا واضح لد أبو احلسن:
  .ترقي الشيخ يف العلم بعد اجلهلشيء آخر وهو  ىلإإنه يشري  ،عفواً  نعم الشيخ:

تكلمتم فيه باألمس أن املمارسة علم يف ذاته تتقعد فيه القواعد وتتجسد هذا  أبو احلسن:
  .باملمارسة

  .نعم الشيخ:

  ).00:29:35(؟ ما هو القول الفصل يف مسألة االحتجاج والعمل بالقياس واإلمجاع - 13

 ،ما مسألة القياس واإلمجاع وقول مجهور أهل العلم باالحتجاج - شيخنا- كذلك  السائل:
وجند يف اجلهة األخرى من يتكلم على النايف  ،اماالحتجاج والعمل  يوجند من طلبة العلم من ينف
اإلمجاع  يمنكر  أو قد ينقل بعض نصوص أهل العلم القدامى يف تكفري ،هذا إما بتبديع أو بتفسيق

  ؟- حفظكم هللا-الفصل يف هذه املسألة فما القول  ،وغري ذلك
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فيه خالف كبري  –ل الفقهو كما هو معلوم من كتب أص  - احلقيقة-اإلمجاع  :أنا أقول الشيخ:
اإلمجاع الذي حنن نؤمن به وحنتج به ونربط به القول املشهور عند علماء األصول بأن الذي ف .اجدً 

وإمنا هو ما ذهب إليه أبو حممد بن حزم يف   ؛قالمجاع يُ إليس هو كل  ،و كافرينكر اإلمجاع فه
 ،اإلمجاع الذي هو يساوى ما هو معلوم من الدين بالضرورة )حكاماإلحكام يف أصول األ( :كتابه

   .بالكفر والردة من اإلسالم هم على خمالفكَ وأن حيُ  ،هذا اإلمجاع هو الذي ميكن أن يعترب حجة
 ؛مل تبلغ صحته درجة التواتر،يشك يف صحة حديث ما نألمر كذلك بالنسبة ملا ليسبينما 

   .بل رمبا يفسق ؛طأوإمنا هو خيُ  ؛"معلوم من الدين بالضرورة"ا أيضً  رمل يص :أي
ا بالشرط املعلوملكن نرى أن ما دون ذلك من اإلمجاعات اليت تُ  أال يكون  :قال فنحن نقول 

   .ا لنص معصومخمالفً 
بأننا نعترب عمل بعض السلف ال جيوز  - وكثري من األخوة احلاضرين يعلمون-تعلم بل لعلك 

ف الكثرية على يحيث ال ينطبق أي تعريف لإلمجاع من التعار  ؛للمسلمني من اخللف أن خيالفوهم
لكننا مع ذلك نرى أنه ال  ؛اهذا ال يسمى إمجاعً  ،مسألة من بعض السلف مثل هذا االتفاق على

   .فهمينبغي أن خنال
لذلك الذين ينكرون اإلمجاع أو يؤمنون باإلمجاع أكثر مما ينبغي اإلميان به البد لكل من ف

تبني احلقائق هل هم على توبعد ذلك  ،هؤالء أو هؤالء أن يضعوا التعريف لإلمجاع الذي يعنونه
   .صواب أم على خطأ

  ؟هل أجبتك عن سؤالك أم ال يما أدر 
  .اسالقي يَ عن اإلمجاع بقِ  السائل:
أن  :- رمحه هللا- مام الشافعي ا كتبنا أننا مع اإلالقياس أظن أن قد ذكرنا يف بعض م الشيخ:

أما هذا التوسع الذي عليه كثري من فقهاء بعض املذاهب  .ليه إال للضرورةإالقياس ضرورة ال يسار 
ا من أدلة رابعً  فهذا التوسع ليس بالقياس الذي نرضاه ونتخذه دليالً  - وخباصة املتأخرين منهم- 

  .الشريعة
هل إذا ذكر يف ترمجة أحد الرواة ما يشعر بأنه أدرك شيخه إدراك بيّـًنا لكن وقفنا على  - 14

نص اإلمام البخاري أو ابن املديين يقول: "ال أعرف له مساًعا"، فهل جيعلونا نقف فيما ذهب إليه 
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  .)00:33:45(اإلمام مسلم؟ وكيف يكون األمر إذا صرح بنفسي السماع؟ 

مام البخاري ومسلم يف العنعنة واخلالف معلوم مذهيب اإلجع إىل علم احلديث، نر  السائل:
فلو رأينا أحد الرواة ذكروا يف ترمجته من الناحية التارخيية نشعر أنه قد أدرك  ،الذي يف هذا الباب

 بن املديينام البخاري أو لإلمام املكن نقف على نص اإل ؛ا وأن اللقاء ممكننً ا بيِّ شيخه إدراكً 
مام إليه اإل هل هذه الكلمة جتعلنا نقف فيما ذهب ،ام له مساعً علَ ا أو ال يُ ال أعرف له مساعً  :فيقول

  ؟مسلم أو ماذا يكون
  .نظل عند القاعدة ،انعلجتما  الشيخ:
  ؟مل يسمع :السماع قال ينفبلكن لو صرح  السائل:
 ؛ال أعرف :ا إذا قالأم .عن علم إال يألنه ال ينف ؛حينئذ نقف مع النايفلو صرح  الشيخ:

  .افهذا ليس علمً 

  ).00:34:50(إذا استدل العامل حبديث جازًما به هل يكون هذا تصحيًحا منه؟  - 15

  ؟ا منه للحديثهل يكون هذا تصحيحً  ،ها بستدل حبديث جازمً االعامل إذا سؤال يف  السائل:
  لكن ليست يف حملها. عين [شوي!]يتكون أقوى ب : كال،قلتللو جاز و  ،ال الشيخ:

  ال. ال،
ا واحتج أحد األئمة ساق حديثً  :ذاستداللكم إرواء على وقفت يف اإلطيب، أنا  السائل:

يف  املوضععندي لكن ؛ -اآلن- " ال أذكر من هو ا عنده ملا جزم بهولو مل يكن صحيحً " :وقلتم ،به
  .رواء اجلزء الرابعاإل

ن آلا ؛إذا كان الباعث احلثيث فيه شيء من هذا ما يما أدر  ،أظن يف بعض الكتابات الشيخ:
بن كثري يذكر يف الباعث احلثيث بأن استدالل إمام من أئمة انفس احلافظ  ،اتذكرت ليس تعليقً 

   ، ملا؟ا لهالفقه حبديث ما ال يعترب تصحيحً 
 ؛اليس من الضروري أن يكون خطأ دائمً  جتهاداالو  ،اقد يقول مبقتضى احلديث اجتهادً  هألن

ا فإذا وافق اجتهاده حديث ما وأتى باحلديث أيضً  .ن على كل حال بالنسبة إليه هو صوابلك
 ؛خراآل يحدمها يقو أف .خر ضعيفآى بسند فهذا كحديث ضعيف السند تقو  ؛هاملوافق الجتهاد

لكننا  ؛عندنا ال نعرف سواهلكن حينما ال يكون عندنا عند هذا اإلمام إال حديث بإسناد ضعيف 
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وإمنا  ؛لسنده :أي ؛أن احلديث عنده صحيح لذاته فهذا ال يعين ؛و عمل به أو احتج بههنه أعرفنا 
  .فاستدل به ؛لعلم والفقه واالجتهادألنه يكون قد اقرتن عنده شيء من ا

  لعل هذا أيًضا فيه اجلواب؟
استصحاب أو  ذكر عنده شيء من القياس أو عموميات أو نه رمباأعلى أساس نعم،  السائل:

لكن كيف يف املوضع الذي وقفت عليه  ، وإن مل يكن؛مما جيعله يقول به ،خرهآإىل أو أو  احتياط
  ؟ رواء هذااإليف 

  ينبغي أن تدلنا عليه. الشيخ:
  فحة: مائة وتسعة ومخسني.اجلزء الرابع ص السائل:

قول احلافظ ابن حجر يف النكت وغريه من أن رواية شعبة عن املدلسني تعترب مزيلة  - 16
  ).00:37:22(فهل هذا الكالم صحيح؟  ،اللإلشك

وكذلك يف بعض املواضع األخرى يف التلخيص  ،كذلك احلافظ ابن حجر يف النكت السائل:
  .شكالشعبة عن املدلسني تعترب مزيلة لإلذكر أن رواية  ،وغريه

  ؟كأيب إسحاق مثالً  الشيخ:
  تدليس ثالثة.  كفيتكم  :غري الثالثة الذين قال فيهم ،ال السائل:
 ىلإا أنه أضاف والذي أذكره أيضً  ،شكالفإن ذلك يزيل اإل نيا روى عن املدلسإذ :أطلق

  ؟فهل هذا الكالم صحيح ،و شعبة وحدهعدة أئمة ما هشعبة 
ن ظنه يف شعبة حينما صرح ذلك التصريح املتعلق بأيب لكن يف ظين أنه حسَّ  ي؛ال أدر  الشيخ:

يف وقال بأنه مثل ما فعل يف هؤالء فينبغي أن يفعل  ،الثقة بشعبةووسع دائرة  ،إسحاق وأمثاله
   ؟!ال ما الذي حيمله على أن يكفينا تدليس هؤالء دون أولئك وهو يعلمإاآلخرين و 

فكان يدقق يف حتديثهم هل هو  ،قد علم من هؤالء التدليس :لكن يبقى هنا تساؤل وهو
   ؟اآلخرين يفلك مثل ذعِلَم لكن هل  ؛بالعنعنة أم بالتحديث

  .من هنا يأيت توقفي
  ؟ شعبه ما عرف تدليس غري الثالثةن حمتمل أ يعين ،نعم السائل:
   .نعم الشيخ:
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  ).00:39:00(ما صحة مقولة شعبة: "كفيتكم تدليس ثالثة"؟  - 17

قفت هذه الكلمة ما و  "كفيتكم تدليس الثالثة"عن شعبة:  نفس الكلمة اليت ذكرت السائل:
ا ذكرها اإل إال ها؛على إسناد رووينا عن شعبة ( :بقوله )؛واآلثار نمعرفة السنيف: ( يمام البيهقأ

فهل  ،ىل شعبةوهناك من طلبة العلم عندنا يف اليمن من يشكك يف صحة هذه املقولة إ )نه قالأ
  ؟وقفتم على ما يثبتها

  ؟ولكن هل ينبغي هذا التشكيك ؛ال الشيخ:
  ؟هورة عن العلماء ومل يقف هلا على أسانيد: املقوالت املشهو سؤال عندي السائل:
  : هل ينبغي هذا التشكيك؟أنا أقولبلى،  الشيخ:
ا جوابً  مأردت أن أخذ منك لكين ؛لكن ما ينبغي ؛مام الشعبةأنا أعمل بقول اإل السائل:

م ملا يقولون هذه الكلمة ؛للرد عليهم ودليالً  أهل  كالممن  فقلت كثري  "؛ما صح إسنادها" :أل
ذا املالعل   رددنا أشياء كثرية من كالم أهل العلم ل قياسم لو وقفنا 

  .هو كذلك الشيخ:
  .فأردت أن آخذ منكم مزيد من األدلة السائل:
  .ما عندي شيء زائد عن هذا الشيخ:

ما صحة قول احلافظ ابن حجر الذي ذهب إليه يف مقدمة طبقات املدلسني يف مسألة  - 18
 ).00:40:13(ريفه؟ اإلرسال والتدليس وتداخل تعا

بن حجر يف طبقات اوتعريف احلافظ  ،يف مسألة اإلرسال والتدليس !شيخنا السائل:
وذكر أن  ،والتدليس .واإلرسال اخلفي ،اإلرسال اجللي :وتقسيم التدليس إىل قسمني ،املدلسني

  ح ..، يف كثري من كتب املصطلاهو رواية من لقي شيخه ومل يثبت السماع شيئً  :اإلرسال اخلفي
  ومل؟ الشيخ مقاطًعا مستفهًما:

  بت ..ثيومل  السائل:
 .لقي ومل يسمع ،لقيه ومل يسمع منه هذا يف اإلرسال اخلفي يعين ؛ا للراويةومل يثبت اللقاء مساعً 

  .ما التدليس فهو لقاء ومساع للبعض دون البعضأو  .وأما اإلرسال اجللي عاصر دون لقاء
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   نعم. الشيخ:
  السائل: 

وهذا  ،عمن عاصره ما مل يسمع منه ويرواية الرا :يذكرون التدليس املصطلح كتببعض   يف
واستدل احلافظ  !اما يكون تدليسً  على تعريف احلافظ يف مقدمة طبقات املدلسني يكون إرساالً 

هم عاصروا النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يسمعوا ": قال ؛باملخضرمني )كتالنُّ ( :ا يف كتابهعلى هذ
م مدلسونوما ع ،منه هب إليه احلافظ يف مقدمة هذا القول الذي ذ ةفما صح "،دهم أحد أ

  ؟الطبقات
شكال يف هذا حصر نقطة اإل لكن هل تستطيع ؛األمر مضطرب .ما عندي جواب الشيخ:

  ؟الكالم
لو عرفنا التدليس بأنه راوية الراوي  ،داخلتالتعاريف ت .تداخل التعاريف :شكالاإلالسائل: 
فاحلافظ يقول البد من هذا  ؛دخل ذلك يف تعريف اإلرسال اخلفي ؛مل يسمع منه عمن عاصره ما

   ه.سمع منه شيء ليخرج اإلرسال بقسميقال اإلرسال اخلفي راوية الراوي عمن لقيه ومل يأن يُ  :القيد
والبعض اآلخر ما مسعه إال  ،وأما التدليس فالبد أن يكون رواية الراوي عمن مسع البعض

  ؟بواسطة
 نشاري ك تكونال ن أ :ا منها باألمس القريبمسعتك شيئً أنا أقول اآلن كلمة أطيب،  :الشيخ

  ؟القراءة ذه هدهات نشوف ماذا عندك وأنت حديث ع أيًضا، بايع
ألننا  )؛نيطبقات املدلس(الذي عندي يف هذا صحة ما ذهب إليه احلافظ يف مقدمة السائل: 

كما   ؛دخل يف ذلك املخضرمون ؛يسمع منهاصره ما مل اإلرسال هو راوية الراوي عمن ع :لو قلنا
 موه ،ومل يسمعوا منه لرسول صلى هللا عليه وسلمبأن املخضرمني عاصروا ا :-هللا هرمح- قال احلافظ 

وكالمه  ،ال من قسم الرواية املدلسة ة،وإمنا روايتهم مرسل ؛التدليس بذلكوصفهم ب شك ما أحد بال
من  ىلو أبعض وتنفصل بعضها عن  ،من هذا القيد كي تتميز األنواع بدَّ نه الأيف مقدمة الطبقات 

  .داخل األنواع وال تتميزتلتعميم فتا
  ؟ليس ال يالحظ فيه القصدلتدطيب، ا الشيخ:
  .قصد اإليهام نعم ،نعم السائل:
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  ؟طيب يف اإلرسال هذا ورادالشيخ:
  .ال ؟اإليهام السائل:
  .هذا هو الفارق الشيخ:
  . اىل رواية الراوي عمن عاصره مومهً يضاف إ يعينالسائل:
  .هذا الذي يبدو وهللا اعلم السائل:
هنا نقطة أستاذي، وهي وردت يف كالم األخ أيب احلسن، نقًال عن احلافظ، وهي أن  احلليب:

  ط اإليهامشر  ىلإويؤكد عليه باإلضافة  .ا شيء يضاففهذا أيضً  ،اشيئً  ا ومل يسمعمسع شيئً  املدلس
  القصد نعم.يدل على  الشيخ:
  ضابطها أمران  -إذن- القضية  هذا هو. احلليب:

  لكن جمرد املعاصرة ال تفيد أبو احلسن:
  املعاصرة مع مساع شيء وترك شيء واإليهام احلليب:

ا لقيت شيخً  باعتبار أين ،اخفيً  ممكن يقع مع املعاصرة واإليهام يكون إرساالً  أبو احلسن:
   مل أمسع منه أصالً ا و ئً مسعت منه شي اس أينفممكن أوهم النَّ 

   ؟بقصد الشيخ:
  بقصد أيًضا أبو احلسن:

  .اهذا يكون مدلسً  الشيخ:
 يفهمون، ولكن هم ؛القصد اأن فهم يفهمون ليس مين "؛عن فالن" :أقول امَّ ال لَ  أبو احلسن:
   .يقعون يف الوهم

  ؟ا إيقاعهم يف اللبسوال يشرتط أن يكون هذا من املدلس قاصدً 
  !؟ذنإاملدلس يش وال إالشيخ:

  .ا إيقاعهم يف اللبسقاصدً  أبو احلسن:
  بارك هللا فيكم .هذا هوالشيخ:
  .لكان كل منقطع مدلس الإو  احلليب:
  هو هذا. الشيخ:
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  ).00:44:54(ما هو الراجح يف تعريف احلديث املوضوع؟  - 19

جمرد وجود رجل كذاب يف  :من أهل العلم من يقول ،تعريف احلديث املوضوع السائل:
نكارة  :وهو ؛ا آخرومنهم من يضم إليه شرطً  ،للحكم بالوضع بتفرد الكذاب فهو كافٍ  ،سناداإل

حيكمون على أحاديث بعض الثقات  -بالنسبة للقول األول-  أحيانًا-  مع أننا جندهم ،املنت وخمالفته
  ."على ثقة لَ دخِ وهذا موضوع أُ " "،يث باطلوهذا حد" :فيقولون عليه ؛ذا احلكم

  أدخل على ثقة :بقولك ؛ت قيدت اآلنأن الشيخ:
  ليس من روايته هو نفسه  :يعين السائل:
  .نعم الشيخ:
  ؟ الراجح يف تعريف احلديث املوضوع ما هو السائل:
لكن قد يكون  ؛هذا من حيث اإلسناد ،اعاب أو وضَّ هو ما كان يف إسناده كذَّ  الشيخ:

  .اعضَّ اب أو وَ ن يف إسناده كذَّ وال يشرتط واحلالة هذه أن يكو  ،ا من حيث املنتموضوعً 
  ؟ن كان يف اإلسناد ثقاتإو  ،إذا ظهر نكارة املنت ووضعه ،نعم السائل:
أن هذا حديث ": والذهيب ،يابن عدِّ  :أمثالك  ؛مثل هذا يقول القائلون ويفنعم،  الشيخ:

  .ا بالوضع أو بالكذبويكون الراوي ليس موصوفً  "،باطل
"ومل خيرجاه"، من باب اإلخبار ال من باب التعقب كما  هل قول احلاكم يف املستدرك: - 20

  ).00:46:23(ذكر الصنعاين وعلل له؟ 

ومل  ،ري ومسلموهذا حديث على شرط البخا" :مام احلاكم يف مستدركهقول اإل السائل:
ار ال من بخنه من باب اإلأحمتمل  "مل خيرجاهو " :يف توضيح األفكار أن قوله ذكر الصنعاين ".خيرجاه
أن بعض املبتدعة زعموا أن السنة با وبني كالمه يف مقدمة املستدرك ذوربط بني ه ،التعقب باب

 ،أراد أن يقول هذه أحاديث صحيحةف ؛-الف حديثآعشرة -كذا و النبوية مل يصح منها إال كذا 
وأراد أن يرد على بعض  ،صحيحة يوه ،مل خيرجاها ،البخاري ومسلم دوليست موجودة عن

  ؟هذا كالم صحيح هل ،اربخبل هو من باب اإل ؛هذا من باب التعقب واالستدراكليس  ،املبتدعة
يف كتابيهما كل ما صح أن البخاري ومسلم مل جيمعا  مألننا نعل ؛صحيح بال شك الشيخ:
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  . كيف يستدرك.وليس من باب االستدراك ،خبارهذا من باب اإل إذن ؛عندهم
  ؟ذا االسم هملاذا مسي كتاب السائل:
   .استدراك عملي الشيخ:
   ؛اري ومسلمالعلماء يعدونه أراد أن يلزم البخ ،يف بعض املواضع السائل:
  أراد ماذا؟ الشيخ:
هناك من حيمل صنيع احلاكم يف قوله: "ومل خيرجاه"، أنه أراد اإللزام، وصنيعه يف ذلك  السائل:

  .خبارابكم أنه أراد فقط اإللكن جو  ؛اربخيف إلزاماته ليس من باب اإل مام الدارقطينصنيع اإلشبيه ب
  اإلخبار. الشيخ:

  مداخلة من أحد احلضور مل أتبينها.
إسناده على " :أن احلاكم حينما يقول يف حديث ما :أريد أن أذكر بعض احلاضرين شيخ:ال

ذلك ألنه من قال يف  ؛ا منههذا تسامح كبري جدً  "،على شرط أحدمها" :اوأحيانً  "،شرط الشيخني
ا فينبغي أن يكون الراوي عن شيخ البخاري معاصرً  ؛ى شرط البخاري ومسلمإنه عل :حديث ما

   .لإلمام البخاري
كان شرط البخاري أو اء أو س - كما تعلمون- وهذا  ،ا على شرط مسلموإذا صحح حديثً 

 فيشرتط ؛هم من رجال البخاري ،سلسلة الرجال من شيخ البخاري إىل الصحايب يعين ؛شرط مسلم
 ،ا للشيخنيعن شيخ البخاري أو عن شيخ مسلم معاصرً  ييكون الذي يرو يف هذه احلالة أن 
سلم وبينه واسطتان أو مللبخاري أو شيخ لعن شيخ  ياحلاكم حينما يرو  ،واحلاكم ليس كذلك

 تسامحوهذا -  فإذن هو يعين ؛ليسوا من شيوخ البخاري ومسلم -بال شك- وهؤالء  ،أكثر
مما دون شيخ  شيخ البخاري فصاعًدا؛ وليسد عنهو على شرط البخاري من  - واصطالح منه

   .البخاري
ا حقيقة على شرط البخاري ا قد يكون شيخ البخاري فصاعدً نحن نالحظ كثريً فولذلك 

فكيف يصح  ؛اوقد يكون ساقطً  ،الكن إسناد احلاكم إىل شيخ البخاري قد يكون ضعيفً  ؛ومسلم
   ؟!اريأنه صحيح على شرط البخ :قال يف مثل هذا اإلسنادأن يُ 

ن نتخيل أنه أو  ،ذه احلقيقة ال نستطيع أن نتوهمنا هفعر إذا باإلضافة إىل أنه  ،هذا اصطالح له
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ن طريق شيخه عن شيخ شيخه عن عخيرجا هذا احلديث الذي صححه هو  اإلمامني بأن إلزام يريد
  .شيخ البخاري أو شيخ مسلم

  اصالح له. السائل:
  اصالح له خاص. الشيخ:

اهليثمي: "أخرجه الطرباين يف الكبري، أو يف األوسط، رجاله رجال قول احلافظ  - 21
الصحيح"، ملاذا مل حيمل هذا كاصطالح له كما محلنا احلالة السابقة اصطالًحا للحاكم؟ 

)00:51:02.(  

الطرباين يف  أخرجه مثالً  :ا وقفت على تعقبكم للحافظ اهليثمى عندما يقولأيضً  السائل:
-عندما يقول  ،ا البابا اهليثمى يف هذم كثريً تعقبت .جاله رجال الصحيحالكبري أو يف األوسط ور 

ا ليس من رجال تذكرون أن هذا شيخ الطرباين يقينً  .وهذا رجاله رجال الصحيح :- رمحه هللا
لة اليت حنن فيها كما محلتم احلا  للهيثميفلماذا ما محل هذا كاصطالح  ،والسؤال هنا .الصحيح
  ؟ا للحاكماصطالحً 

نالحظ هذه املالحظة  حىت ؛أو كتابا لالستدراكما وضع قاعدة هو هذا، لكن هو  :الشيخ
  ي يعين.لكن مثل هذا التنبية يكف ؛وندندن حوهلا كما فعلنا بالنسبة للحاكم

هل شرط البخاري يف كتاب الضعفاء الضعف الشديد من أجل قول ابن أيب حامت يف  - 22
  ).00:52:13(اء فيحول من هناك"؟ اجلرح والتعديل: "ذكره البخاري يف الضعف

 هذكر " :ويقول ،أباه عن راوي يسأل ابن أيب حامت اأحيانً  ،يف اجلرح والتعديل للرازي السائل:
 ،يلني الكالم فيههو ومع ذلك  ،ومع ذلك هو يضعفه "،ل من هناكفيحوَّ  ؛البخاري يف الضعفاء

ألن إن   "؛حيول من هناك" :ولهالضعف الشديد من أجل ق :فهل شرط البخاري يف كتاب الضعفاء
  ؟ومع ذلك حيول من هناك ملاذا ،ضعفها يكان جمرد الضعف هو أيضً 

  عندك مثال هلذا؟ الشيخ:
   .مثال هنا أنا ما ذكرت السائل:
أما  .ذهننا هذا املعىن على األقل ويف ،حنن نعرف هذا الكالم ،بة إليناهذا غريب بالنس الشيخ:
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   !يف الوقت نفسه يضعف ومع ذلك هو "،حيول" :قوليهو 

  ).00:53:00(هل هناك فرق بني "يكتب حديثه وال حيتج به" و "ضعيف"؟  - 23

  يذكر حديثه وال حيتج به مثًال. السائل:
  اختلف ،ال !هذا غريب الشيخ:
  بينهما فرق يف احلديث، وال حيتج به، ولو ضعفه؟ السائل:
أنه حسن احلديث إذا  ياحلقيقة يساو  ال حيتج به هو يف ألن قول أبو حامت؛ كيف ال الشيخ:

، اهذا كثريً  نالحظأبو حامت يف بعض الرواة حنن  قولف ؛اا مطلقً مل يكن هناك من ضعفه تضعيفً 
ال حيتج " :جتد أبا حامت يقول ؛عشرات الرواة من رواة الصحيحني املوثقني من األئمة الثقات

   .اجدً  ، يكثركثرمنه يوهذا  "!حبديثه
وإمنا ال حيتج به يف مصاف  ؛حامت إنه ال حيتج به ا من كلمة أيبا مطلقً فً أنا ما أفهم تضعي

   .ثقات الذين يصحح حديثهمال
؛ فاتت - ال أدري ما املناسبة- خاطره يف لقاء أمس كان ينبغي أن أذكرها خطر يف بايل- 

  .- اجلواب عن هذا متأتذكرها بعد أن أ ينلكن لعل اخلاطرة؛ ولكن اآلن عادت؛
فإذا   !ومع ذلك يضعفه "،ول من كتاب الضعفاء"حي البنه:حينما قلت إنه يقول  تاستغربفأنا 

   .انفً آ هذكرت اا ملتج به فهذا ليس تعارضً ال حي -أخريًا كما قلت- كان تضعيفه 
 ؛أنه يقول حيول من كتاب الضعفاء للبخاري وهو ضعيف يٍ ألأما إن كان يف ذهنك ولو بعد 

  ج به فمعقول. أما ال حيت ،هذا كأنه ال أتصوره

  ).00:55:00(شرط اللقاء عند البخاري، هو للصحيح أما احلسن فال.  - 24

  اخلاطرة:
يف اخلالف بني الشيخني يف االكتفاء  - أظن أعيد اليوم-يف األمس القريب كان موضوع 

 وهذا ،فأنا اللي ذكرنا قضية اصطالح أىب حامت أن ال حيتج به ،اللقاء ةباملعاصرة أو البد من شرطي
تبني يل بأن الشرط الذي وضعه البخاري هو شرط الصحيح  .–!سبحان هللا–من توارد األفكار 
 ألنه مر ؛اللقاء يف احلديث الصحيح أما يف احلديث احلسن ال يشرتط فيه اللقاء ،ليس شرط احلسن
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 وشرط اللقاء فيه ،بعض األحاديث ينقل اإلمام الرتمذي عن إمامه البخاري أنه حيسن إسناده يب
  !يمنف

  ردودي على ذاك احلسان يعين .. بعض ته يفوهذا ذكر 
ذا لعلها متر بك؛ فتحقق قوله تعاىل: ((   )).سنشد عضدك بأخيكفأحببت أن أذكرك 

البخاري الكبري ومعرفة تتبع الرجال من تاريخ  ،اا وضبطً هذه حقيقة تستحق تتبعً  احلليب:
  .تتبلور الصورة بوضوح ،السماعاالتصال و 

 :- مثالً -حامت الرازي وقوله  خري الذي كان فيه الكالم حول أيببالنسبة للسؤال األ السائل:
أن يكون يف مرتبة ولكن ممكن  ؛ضعيف يذكرمت أن هذه ال تساو  "،يكتب حديثه وال حيتج به"

حامت  أما عند أيب ،حامت حامت متعنت يف التوثيق يف حق الناظر يف كتاب أيب أبا ألنفهذا  ؛احلسن
حيتج به على أي وجوه أنه  ف أم يعينيأنه ضع هل يعين ،ال حيتج به :ل عندما يقولجهذا الر 

  ؟سواء أكان احلسن الذي تكلمتم فيه ،االحتجاج
ستعمل هو ي ين،يستعمل التعبري  بأنه –إن شاء هللا–ا وأنت تعلم جيدً  ،اا مطلقً ضعيفً  ال يعين

  ."ضعيف" :عباراتبعض ال ويف ،تج به""ال حيُ  :اتالعبارتني يف بعض العبار 
 ،والبد أن نالحظ بأن هذا الذي يستعمل العبارتني أن يكون له قصد يف املخالفة بني اللفظني

 :قوله يأنه ال يساو  -ا بعضهانفً آا ذكرت بعً مع مالحظات أخرى ط - وهللا أعلم- يل ا وأنا الذي بد
  .""ضعيف :قوله ،"ال حيتج به"

) حديث خيالف فيه ثقة اجلماعة ومداره على عللالعندما يورد الدارقطين يف كتابه: ( - 25
فلماذا؟  ،ضعيف، مث يوهم ذلك الثقة مع وجود من يستحق هذا الوصف وهو ذلك الضعيف

)00:58:11.(  

 ،ا أجد احلديث يدور على رجل ضعيفأحيانً  :إلمام الدارقطينلعلل ليف دراسيت ل السائل:
والفرد الثقة خيالف اجلماعة عن هذا  ،ظ معنيواجلماعة رووا احلديث عن هذا الضعيف بوجه أو بلف

 ؛ء يف اإلسناد أو يف املنتواخمالف س يعين ،يزيد يف اإلسناد أو ينقص أو ،الضعيف فريويه بلفظ آخر
" مع أن عندنا راوية شاذةهي "أخطأ فالن" أو " :يقول ؛قةم هذا الثِّ وهِّ يُ  الدراقطينمام فأحيانا اإل

 ه احلالةل هذفلماذا يف مث ،ذا الضعيف الذي يدور عليه هذا اإلسنادوهو ه ،دة قبلههعال تحملمن ي
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  ؟ يوهم الثقة وهناك من حيتمل
 ذاوهو الضطرابه حدث اجلماعة  :ويقول ؛مواضع أخرى يعيد العهدة على هذا الضعيف ويف

   .ه آخرجالوجه والفرد بو 
ذا هم معو  أو : شذملاذا يقال يف الثقة :صورة األوىللكن سؤايل عن ال  ،أن هناك من هو أوىل 

ودار  ،اذكر حديثً  :زياد كيزيد بن أيب  ؛ا فيمن صرح هو بضعفهمع علمي أن هذا يقوله أحيانً 
  ؟نفسه مام الدارقطيناإله م من دونه ويزيد تكلم فيفوهَّ  ؛اإلسناد عليه

  الشيخ: 
  جوابني:  يعند

  ي.نصف العلم ال أدر  اجلواب األول:
ف ذلك الراوي أم هو يف ذهنك أنه هل يف املكان الواحد ضعَّ  :اليقوم على سؤ  اجلواب اآلخر

  ضعيف عنده؟
  .ندري أنا اآلأوال  ،ذكرهأن ال اآل السائل:
  -تملحي :فأنا أقول-  الشيخ:

يصب اخلطأ على الثقة  يف هذا الرواضعِّ يف املكان الذي يُ  هأن - كل االستبعاد- أستبعد  :أوالً 
   .اهذا جدً  ستبعدأ ،الراوي عن الراوي الضعيف

ولذلك  ؛أن هذا الراوي ضعيف عنده أال يكون يف ذهن احلافظ الدارقطينالذي أتصوره  :اثانيً 
وهذا الثقة اشرتك مع الثقات يف راوية عن ذلك  ،الثقة الذي خالف الثقات ةله إىل ختطئهيذهب و 

 لكين ؛ذلك يف غري هذا املكانب مصرح ،وضعيف عند الدارقطين ،هو ضعيف عندكالرجل الذي 
ف عنده مل يكن يف ذهنه أن هذا املضعَّ  ،م الثقة الذي روى عن هذا الضعيفهَّ أتصور بأنه حينما وَ 

فصب املخالفة عليه وهو كما  ؛مبخالفة هذا الثقة للثقات ذَ خِ فأُ  ؛يف تلك اللحظة هو ضعيف عنده
الذي صرح  قتبأنه يف الو  مثاالً  وجدتفإن كان  ،قلت ينبغي أن يصب على هذا الواهي الضعيف

  : إمنا هو بشر.-كما قلته يف بعض املناسبات- بيكون هذا  - وهذا استبعده جًدا- بضعف هذا 
  العلم، بعد ال أدري!الثاين من نصف الهذا إذن و السائل: 
  ضاحًكا: طيب. الشيخ
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هل يرد اجلمع بني رواية الفرد واجلماعة، كما عند الدارقطين يف محل احلديث على  - 26
  ).01:01:37(ا ووقًفا؟ الوجهني رفعً 

يف   ا بتتبعي لصنيع اإلمام الدارقطينأيضً  ،يف مسألة اجلمع بني رواية الفرد واجلماعة السائل:
ويقول إن هذا  ،نه حيمل احلديث على الوجهني مع خمالفة الفرد للجماعةأوجدت )، العلل( :كتابه

ذا الراوي الذي يدور عليه اإلسناد حدَّ   ،واحلديث حممول على الوجهني ك،اواجلماعة بذث الفرد 
  .وجدت ذلك يف عدة حاالت أريد أن اعرضها عليكم

  ؟الوجهان هوومشى  وجهت هل هناك تعارض بني الوجه و قبل احلاال الشيخ:
   ،كزيادة لفظه فيها زيادة معىننعم،   السائل:
  ما بيهمنا كما حبثنا هناك. الشيخ:
  .زيادة اليت ينصب عليها البحث بني الشذوذال تعترب منذكرمت أن زيادة املعىن  السائل:
  .ذلك قولك اللفظ ما يهمنا اللفظل ؛هو هذا الشيخ:
  نعم، زيادة لفظة فيها زيادة معىن السائل:
  .نعم، يف هيك شي يعين. [يوجد هذا] الشيخ:
بدال راوي براوي إالوقف والرفع أو  ا مثالً أو أحيانً  ،يحمل احلديث على الوجهنيف السائل:

ذا املعىنآخر أ    .و 
أم يكون الوجوه متقاربة  ،اا ومتنً واء سندً سترجيح بالنسبة للحديث الشاذ  كيكون هنا الشيخ:

  ؟متقابلة
   .من الثقات ال فرد ثقة خالف أربعة أو مخسة السائل:

 ؛- ن شاء هللاإ- وتبينوا يل الصواب فيها عليكم احلاالت اليت ظهرت يل  ضا أنا أعر فأحيانً 
ل احلديث على حمِ فيَ  ؛ثباتللجماعة أحد األئمة املشاهري األ كان الراوي الفرد املخالفا إذا  أحيانً 

  .من العلل) 652( :هذا كما كان يف السؤال ،الوجهني
  .أعطنا مثال الشيخ:
  .ةنت أظن أن البحث سيكون وسط مكتبك  نا،ا عنداملثال ليس موجودً  السائل:
  .ما نعتب عليك لكن نعتذر إليك! ؟إذن - !يا أبا احلسن-  بكو اجنكيف  الشيخ:
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أقول مبوجب العمر الطويل يف اخلري والعلم أكيد قد مر عليكم مثل هذه  لكين السائل:
  .ظهر لكم فيها إن مل نستحضر مثاالً و  ،األشياء

تقابل بني رواية وبني  هولكن ميكن أن يكون في ثل ما عرضت ال أعرف هذا؛نا مال، أ الشيخ:
قة والذي أوقف وهو ثقة فكل من ثالذي رفع وهو  مثالً  ؛ يعين:بالوجهنيقال فيمكن أن يُ  ؛رواية

ومنهم ، كذلك  ي من فعلوغري -ا أحيانً  يأن الروا :ا أقولوأنا أفعل هذا أحيانً  ،قال هناالوجهني يُ 
أو يكون اجلو ما يناسب رواية  ،ا فيوقفهث وال ينشط أحيانً يا فريفع احلدينشط أحيانً  - تعلمنا

   . هكذافيعلقه ؛احملدثني ةيقاحلديث على طر 
وثقة  ،اموقوفً  - لنقل مثالً - اك مجاعة من الثقات رووا احلديثهذا شيء أعرفه أما أن يكون هن

  .هذا ما أتصوره الدارقطين؟! من الوجهني ميشيهم كلٌّ   :قالمث يُ  ؛اآخر خالف الثقات ورواه مرفوعً 
  .هذا السؤال حىت نكون عند الكتب ئذن نرجإ السائل:

ما الصحيح يف رواية عروة عن عائشة إذا روى عنها بلفظ: "أن" أو "عن"؟   - 27
)01:07:16.(  

  .أن عائشة :لة قول عروةأيف مس
 العجيب الغريب يف العلل للدراقطينإذا أنت جتزم بوجود هذا املثال  ،اعفوً  الشيخ مقاطًعا:

  .فعلل أنت
فيقال إنه  ؛موهَّ هذا املشهور مثله ال يُ مام الثقة كيحىي بن سعيد القطان ظهر يل أن اإل السائل:

وإن كان شيء  ،واجلماعة حفظوه عن هذا الوجه ،قد حفظ احلديث من هذا الشيخ على هذا الوجه
  .األمور فهو من الشيخ الذي فوقهم من

   .ا يف املوضوعجديدً  ن أدخلت عامالً أنت اآل الشيخ:
  .ذكر جبل احلفظ ،ال

  .ثبات املشاهريحد أئمة األأ :قلتهذا السؤال  - !يا شيخنا- نعم، أنا ذكرت  السائل:
   .لكن حيىي بن سعيد ؛سبق من املصنفني األئمة يعين الشيخ:
  .لعل املثال الذي أنا سأذكره هو يف حيىي بن سعيد وسفيان الثوري وفيه مثل هؤالء السائل:
  ايه! هذا يعين لعله بيلطف اجلو! الشيخ:
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فقال هلا   ؛شة قالت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذاأن عائ :عروة يف قول مثالً  السائل:
قال رسول هللا  :قالت ؛عن عروة عن عائشة :هوبني قولِ  ،اإلمام أمحد بني هذا اللفظ ةُ قرِ فْ وتَـ  ،كذا

واحلالة الثانية  ،هي ظاهرها االتصال وحقيقتها اإلرسال وىلوأن احلالة األ ،صلى هللا عليه وسلم كذا
   .ل بعض أهل العلم بالتفرقة وغري ذلكالوإستد ،ماء يف الفرق بني عن وأنوكالم العل ،متصلة

يف السلسلة الصحيحة يف بعض املواضع وجدتكم جتعلون هذه الرواية متصلة عن عروة أن 
  ؟يكون كذلكاألمر فهل  ،كذاو ا ول هللا صلى هللا عليه وسلم كذقالت لرس -رضي هللا عنها- عائشة 

  .ما دام هي قالته الشيخ:
أدرك كالم الرسول صلى هللا  لقصة، مااأدرك  ما ولكن ه ؛عائشة أن :هو يقول ،ال السائل:

ا أخربته - م عائشة له صلى هللا عليه وسلموال كال- وسلمعليه  ا قالت  أنه قال هلا أو وال أخرب أ أ
   .له صلى هللا عليه وسلم

ا قالته  يكل ما ذكرت إال األخري يكف الشيخ: ما الذي يسبق ألول وهله إىل  ،فمن أينأ
  ؟لعروة يتحدث فيها عن خالته عائشةذهن السامع حينما يقرأ رواية 

ا أخربته الذي يتبادر السائل:   .إىل الذهن االتصال وأ
  .وإذا كان هناك ما مينع منتنع الشيخ:
مما  اإلرسال ما يكون هذا تهقمام أمحد وبعض أهل العلم أن هذا حقياإل تصريح مثالً  السائل:

  مينع؟ 
  ؟يعين كيف الشيخ:
أن عروة عن  لمثَّ  ؛"بعروة ملا سئل يف الفرق بني "عن" و"أن لَ اإلمام أمحد مثَّ  يعين السائل:

 وعروة أن عائشة قالت لرسول ،هذا متصل ،قال كذا كذا هللا عليه وسلمصلى  عائشة أن رسول هللا
 "ملتأخرين أن "عن" تفيد االتصال و"أنفاستدل بعض ا ؛مرسل هذا :قال ،هللا صلى هللا عليه وسلم

ن" يف ألكن "و  ال تفيد االتصال؛ فردوا  عليهم بأن اإلمام أمحد ما يفّرِق بني "عن" و "أن" هكذا؛
  ."فنحتمل فيها اإلرسال خبالف "عن ا ما عاصرهشيئً  معىن بأن عروة حكى ااحلالة األوىل هل
ليس بينه وبني الراوي عنه مثل هذه  يعىن أي راوي يروى عن آخر ؛وهذا هو األصل الشيخ:

" تكون ة هو هذا األصل التفريق بني "عن" وبني "أن" ألن "أنالصلة والقرابة اليت بني عروة وعائش
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املهم الذي أالحظه هذه فقط القرابة الوطيدة اليت بني  .ليست كذلك "عن"أما  ،ظاهرة يف اإلرسال
  .عروة وبني عائشة

  .إذن ليست مطردة السائل:
لكنها  ؛أن هناك يف صحيح البخاري بعض روايات من هذا النوع مث خيطر يف بايل شيخ:ال

أن هذا يدل  :يقول احلافظ يف الفتحف ؛عائشة كذا كذا تقال ؛تتميز بأن يف آخر القصة بقول عروة
  .-علمأ وهللا-فهذا هو الوجه عندي  .وليس يف حكم املنقطع ،قوله أوال يف حكم املتصلعلى أن 

بعد أن ذكر هذا  )ذيشرح علل الرتم(ا اآلن البن رجب احلنبلي يف ذكرت كالمً  :السائل
يف هذا  "،فال يتصور اإلرسال ،عروة عن عائشة :أما يف املكثرين مثل" :قال مام أمحدالكالم على اإل

  .نسأل هللا أن حيفظكم .وهذا ما قلتموه اآلناملثال بعينه، 
ألن معه زيادة علم  ؛يقدم املثبت على النايف :اء يقولونفالعلم ،ايفثبت والنَّ مُ إذا اختلف الْ 

 ،تايف على املثبِ متم فيه النَّ ا قدَّ ا يف السلسلة الصحيحة موضعً وجدت أيضً  إال أين ؛ايفليست مع النَّ 
  .ذا راجع إىل البد من حضور الكتابوه

الثقة مقدم على  إذا أدرج الصدوق يف رواية الثقة، فهل تعل زيادته رواية الثقة، أم يقال - 28
  ).01:11:43(الصدوق؟ 

قول  يز أن هذا منييرويها الثقات متصلة ليس فيها مت ،بعض الروايات :دراجيف مسألة اإل
رجل  يتأا ويا واحدً ثقة احلديث مساقً  - على سبيل املثال-  مثالً  يفريو  ؛صحايب أو من قول تابعي
رسول هللا قال " :فيقول ؛احلديث ل يف بعض مجل هذافيفصِ  ؛قو صد :دون الثقة كأن يقال فيه

يف  وىلهل هذا الصدوق روايته تعل الرواية األ ".وزاد أبو هريرة فقال كذا ،كذا  صلى هللا عليه وسلم
  ؟قو صدالثقة مقدم على الها أم يقال لَ فصَ  اجلملة اليت

   .الثقة األول مقدمف ؛ولو كان ثقة الشيخ:
  ؟ مع وجود من ميزالثقة األول مقدم  السائل:
  .نعم الشيخ:

  ). 00:12:29(مىت تعرف املدرج؟  - 29
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  ج؟ درَ مُ مىت نعرف الْ  ،إذن السائل:
  كما نفعل باحلديث الشاذباملخالفة   الشيخ:
   .حفظأ يزة أكثر أومكأن يكون راوي الرواية املوصولة امل  يعين السائل:
  .نعمأحفظ إىل آخره.  الشيخ:

ل وجود االبن دليل على أن األب ليس مشكوًكا إذا كان ال يروي عن الراوي إال ابنه فه - 30
  ).01:12:49(يف عينه؟ 

فهل وجود  ،عنه إال ابنه أو حفيده يال يرو  )التهذيب(أقرأ يف  ،بعض الرواةيف مسألة  السائل:
  ؟ا يف عينه فيكون جمهول احلالاالبن دليل على أن األب ليس مشكوكً 

  .امعروفً  يكون االبن ثقةً إال أن  ؛كسالع ؛ بل لعلاليس كافيً  ،ال الشيخ:
ود االبن الثقة يرفع فوج ،جبهالة العنيحنكم فنحن  ،ولو كان ثقة آخر غري االبن السائل:
  ؟جهالة العني

  .ال الشيخ:
  .االعني إذا كان االبن ثقة معروفً  أنا فهمت من كالمكم أنه يرفع جهالة السائل:
  ليس ثقة إذا كان الولد  ،قلت لعل العكس هو األقربال،  الشيخ:
  ليس ثقة؟ السائل:
  .عنه ثقة واحد ين ثقة فحكمه حكم الراوي الذي يرو أما إذا كانعم،  الشيخ:
  ؟ ايكون جمهول العني أيضً  السائل:
 ،يروون عنه موه ،طرح إذا كان للراوي عديد من األبناءلكن الذي ميكن أن يُ  ،نعم الشيخ:

  ؟فما حكم هذا األب
القرابة ال فإن كانوا ثقات فتعرف  ،الثقة الذي يروى عنه مجاعةحكمه كحكم  :أقول زالأنا ال أ

  .تقدم وال تؤخر
اجملهول واملقبول عند احلافظ هل مها وصف واحد مقارنة بني املقدمة والتقريب؟  - 31

)01:14:22.(  
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مع وجود االبن  ،يقول مقبولقد وجدت احلافظ يف بعض املواضع مثل هذه  مع أين السائل:
  .احلفيد

   .حىت يف غريه - بارك هللا فيك- هو يقول هذا  الشيخ:
 ؛يف الرجل املقبول يف الوقت الذي خيالف نظامه يف املقدمةيقول احلافظ  : أنأردت أن أقول

  .فهذا مثال داخل فيه هذا ؛فينبغي أن يقول فيه جمهول
  .ألنه وجد غري ذلك فيما هو حمل اتفاق ؛ا من صنيعههذا ليس كافيً  يعين السائل:
  .هو كذلك :الشيخ

ما،  - 32 إذا مل يرو عن الشيخ إال تلميذان كلهما يصلح يف الشواهد واملتابعات وال حيتج 
  ).01:14:55(فهل هذا يزيل جهالة عينه؟ 

وكل  ،عنه إال تلميذان ويالشيخ مل ير  ،كذلك لو أن الراوي جاء عنه راويان فقط السائل:
  .تج بكل منهما على انفرادال حيُ  يعين ؛ما تجوال حيُ  ،هد واملتابعاتمنهما يصلح يف الشوا

  .يساويان ثقة الشيخ:
   فيساويان ثقة؟ السائل:
  نعم. الشيخ:
  ؟ ا جمهول العنيأيضً فيكون  السائل:
  .نعم الشيخ:
ذا األمروجدت صنيع احلافظ  ملا ألين السائل:   .أنه يرفع جهالة العني 
ماآلل أحدمها مَّ كن إذا ضُ ل ؛تج بهكل منهما ال حيُ   ،ما دام كالمها الشيخ:  ؛خر قويا شأ
  ا واحدً  فيساويان ثقةً 
م فعلمت أنك ستفرق وتقول هذا كال ،وأسالكم ،أنا أردت أن أخذ من صنيع احلافظ السائل:

  احلافظ ولذا كان صيغة سؤايل: 
 رواية الثقة مع أن األول مبجموع الطريقني هاومل ترفع ،ملاذا رفعت رواية ضعيفني جهالة العني

  .صيغة السؤالفغريت  ؛دراك أىن سأرفعهاأ نمو  :ستسألين وتقول ؛ قلت:حسن لغريه والثاين صحيح
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  ).01:16:02(هل يوجد فرق بني جمهول العني وجمهول احلال من حيث الثمرة؟  - 33

ذه املسألةهن أحد احلضور: ا يف الفرق بني : السؤاالن األخريان تعلقَّ الك سؤال مهم يتعلق 
إىل جهالة العني أو جهالة  االلتفات - فيما علمنا- ، وليس من صنيعكم  وجمهول احلالجمهول العني

فاحلسن لغريه إذا جاءنا راويان جمهوالن كل منهما جهالة  ؛عن التقوية فضالً  ،يف التضعيفاحلال 
يا - فهذا  ؛عني أو جهالة حال أو أحدمها كذا على القاعدة باختالف الطبقة بطبيعة احلال

احلال يف هذا وجمهول  التفريق بني جمهول العنيفإذن  .كمتمن طريق - لمعنفيما - يقوى  - نا!شيخ
  .وليس له عالقة بالثمرة يف علم احلديث ،حمض ياألمر تفريق إصطالح

  ؟ يبقولك يقو  ماذا تعين لكن أوالً  الشيخ:
  .ا لغريهيصبح حسنً  :يعين السائل:
  ؟ املنت تعين الشيخ:
  نت.، كالمي يف املنعم السائل:
  .احلسن عن الراوي أيب آلن يف سؤالالبحث ا الشيخ:
إىل  هرفع ،هؤ أو بقا ههي رفع يحول مثرة البحث يف الروالكن أنا أقصد  ؛صحيح السائل:

وهذا يف جمهول العني وجمهول احلال على حد سواء  ،درجة االحتجاج أو الشواهد أو ما شابه ذلك
  شيخنا. عندكم

  .ليسوا سواء ،ال الشيخ:
  ؟ أستاذي كيف ائل:الس

عن  فإذا جاءنا حديث مثالً  ،ألنه تعرف جمهول احلال حاله أقوى من جمهول العني الشيخ:
ليسوا  ،إذن . حاالً ْني فقد ال نطمئن حلديثيهما كما نطمئن حلديث جاءنا عن جمهولَ  ،ا عينً ْني جمهولَ 
  .سواء

 ةكان يف املنت نكار   - امً كما تقولون دائ-إال إذا  ؛لكن من حيث الثمرة أنت حتسن السائل:
 -مثالً -أما إذا كان املنت  .الرد كونه جمهول حالٍ  يأو شيء ينقدح يف الذهن فهذا يقو  ،معينة
ًنا، ْني تنكره الناقد ورأينا جمهولَ وليس فيه ما يس ،اسليمً   اولعل أخان- فأنا الذي أعلم من صنيعكم  عيـْ
ا درجة وشيخنا طبعً  ،همتشون هذا وتقوون أنكم -يف ذلك ناا احلسن واألخ أبا عبيدة يساعدونأب
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  .احلفظ تتفاوت
اجعلنا نقول  يعين ؛العني وجمهول احلال له مثرتهلكن ال يزال الفرق بني جمهول  ،نعم الشيخ:

 ممكن  حاالً ْني لكن إذا كانا جمهولَ  ؛ا ممكن أن نرفع حديثيهما إىل مرتبة احلسن عينً ْني جمهولَ  :اآلن
  الصحة.  إىل مرتبة حديثيهمانرفع 

وقوة  ،سواء من حيث قوة حديث نوع ،بني جمهول العني وجمهول احلال افالفرق ال يزال موجودً 
فكلما كثر عدد اجملهول العني كلما  ؛ا وقلةمن حيث كثرة املقوين عددً  أو ،حديث النوع الثاين

لشأن يف جمهول كما هو ا  لكن بالنسبة جملهول احلال ما يضرنا العدد قليالً  ؛ئننا لصحة احلديثماط
   .العني

  .وجمهول احلال من حيث الثمرةخالصة الكالم: أنه ال يزال فرق بني كل من جمهول العني 
ما حكم بعض أئمة اجلرح والتعديل من حيث التوسط والتشدد والتساهل؛ مثل:  - 34

  ).01:19:46((البيهقي، مسلمة بن القاسم، بن خلفون ....)؟ 

ما  - احلمد هلل- ساهلهم أو اعتداهلم هم أو تدتشدُعِرف الذين  يلدأئمة اجلرح والتع :السائل
شتهر اوما قد  ا أو تعديالً إمنا أسال عن بعض األئمة الذين يتكلمون يف الرواة جرحً  ؛أسال عنهم

تعرفون عنه االعتدال  ،قيالبيه :على سبيل املثال ،تشددحاهلم من ناحية التوسط أو االعتدال أو ال
  هل؟أو التشدد أو التسا

  .ال التوسطإما أعرف عنه  الشيخ:
   ؟لقبَ يُ  ،نفرد بتوثيق أو تضعيففإذا ا السائل:
  يُقَبل. نعم. الشيخ:
  بن القاسم؟  ةمسلم السائل:
  كذلك  الشيخ:
  ابن خلفون؟  السائل:
   .ما أعرف عنه الشيخ:
  صاحب الطبقات؟  ،ابن سعد السائل:
  فيه شيء من التساهل.  الشيخ:
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  م؟عيْ و نُ بأ السائل:
  .شيء ذهينما يف  الشيخ:
  اخلطيب؟  السائل:
  .وسط الشيخ:
  البزار؟  السائل:
  .متساهل الشيخ:
  ؟ محد احلاكمأأبو  السائل:
  .ما نعرف عنه ،ما هو مشهور عندنا الشيخ:
  ؟ ابن قانع عبد الباقي السائل:
  ا.ما أذكر عنه شيئً  ،هو نفسه متكلم فيه بعض الكالم الشيخ:
ا يذكر يف الكاشف يوثق للرجل ما أحد تكلم فيه من األئمة هيب أحيانً توثيق الذ السائل:

  ثقة؟ فمثله يقبل منه مع أنه ما سبقه أحد؟ :املتقدمني إال أن الذهيب ترجم له بقوله
   ؟!إذا مل نثق بتوثيق الذهيب فبمن نثق ،اطبعً  الشيخ:
  يقبل يعين؟  السائل:
  نعم. الشيخ:

زم املكثر عن شيخه املدلس إذا عنعن شيخه؟ وما حكم إذا ما حكم رواية التلميذ املال - 35
  ).01:22:25(كان التلميذ مدلًسا وروى عن مشايخ الزمهم وأكثر عنهم؟ 

كِثر عن شيخه املدلس، إذا عنعن شيخه؟ السائل:
ُ
  ما حكم رواية التلميذ املالزم امل

ثالثة، هذا شيء آخر، أما ال فرق، إال إذا كان عنده عبارة كما يُقال: عن شعبة، .. ال الشيخ:
ذه الصفات فال يكفي.   جمرد اتصافه 

طيب، كالم احلافظ الذهيب يف ترمجة األعمش يف: (ميزان االعتدال) بأنه يتوقف يف عنعنته إال 
  يف مشايخ أكثر عنهم.

  نعم، أكثر (..).
الزمهم  أكثر عنهم. السؤال اآلن! مقلوب املسالة! إذا كان التلميذ املدلس، وروى عن مشايخ
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  وأكثر عنهم، هذا اآلن بان املثال
  العكس يعين. الشيخ:
  عكس السؤال. السائل:
  األعمش يروي عن شيوخ له مشهورين، وهو يكثر من الرواية عنهم. الشيخ:
  نعم، ويعنعن عنهم. السائل:

، يقول احلافظ الذهيب: يتوقف يف عنعنته إال يف شيوخ أكثر عنهم كأيب صاحل السمان، وذكر مجاعة
  .يف ترمجة األعمش ذكر مجاعة .. ذكر ثالث. هذا موجود يف ميزان االعتدال للحافظ الذهيب

  ..سبق وأن ذكرته يف مناسبة أخرىمر علينا مثل هذه العبارة. أنا رأيي يف األعمش وأمثاله  الشيخ:
  

  أخي الكرمي مل تنتهي مادة هذا الشريط، ونرجو مواصلة االستماع على الشريط التايل.
 


